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Rendeletalkotás
A képviselő-testület megalkotta: 
– a 21/2018. (IX. 06.) önkormány-
zati rendeletét Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzatának 2018. 
évi költségvetéséről és végrehajtá-
sának szabályairól szóló 2/2018. 
(II. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

Beruházások, városüzemeltetés, 
ingatlanügyek
Jóváhagyta a testület a Fővárosi 
Vízművek Zrt. által Szigetszentmik-
lós ivóvízellátó, illetve szennyvízel-
vezető és -tisztító rendszerére készí-
tett, a 2019–2033 közötti időszakra 
vonatkozó felújítási és pótlási tervet, 
továbbá beruházási terv javaslatot. 

Visszavonta a képviselő-testület 
a 326/2017. (X. 27.) sz. önkormány-
zati határozat 8. pontját, és jóvá-
hagyta az „ARIES” NKft. által a 
3247/3 hrsz.-ú saját területén létre-
hozott szelektív átvételi hely kialakí-
tásának költségét. Utólagosan jóvá-
hagyta a Miklós tér 11044/4 hrsz. 
közterületnél, valamint az Adóto-
rony téren megszűnt szelektív gyűj-
tősziget élőerős őrzését 4, illetve 
2-4 hetes időtartamra.

Szerződést kötött a testület az 
„ARIES” NKft.-vel a „Síkosság men-
tesítési, hóeltakarítási és kapcsolódó 
ügyeleti szolgáltatás ellátása a 
2018. november 1.–2023. március 
31. közötti időszakra Szigetszent-
miklós Város önkormányzati útjain” 
feladat ellátására.

Utólagosan jóváhagyta a képvi-
selő-testület a Kéktó Szabadidő-
parkban a kondipark és a Kéktó utcai 
kerítés között 30 fm hosszú, 2,40 m 
magas, betonpanel elemekből épí-
tett kerítés kivitelezését. Megrendel-
te továbbá a Kéktó Szabadidőpark 
automata öntözőrendszerének át-
alakítását az „ARIES” NKft.-től.

A Kardos iskola udvarán tervezett 
birkózó csarnok ügyében a testület 
összevonta a 3833/1 és 3833/2 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú in-
gatlanokat. Úgy döntött továbbá, 
hogy a korábbi határozata alapján a 
birkózó csarnok elkészült, építési en-
gedéllyel rendelkező terveit módosít-
tatja, és új engedélyezési és kiviteli 

terveket készíttet, valamint lefolytat-
tatja az építési engedélyezési eljárást.

A képviselő-testület döntése ér-
telmében értékesíti a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-től vásárolt 2000 
tonna mart aszfaltot a VITÉP 95 
Kft. számára, melyet a Bucka vá-
rosrész útszakaszainak felújításá-
hoz kell felhasználnia a kft.-nek. 

Elfogadta a testület a Szigeti 
Vízművek Nonprofit Kft. működési 
támogatás módosítása iránt be-
nyújtott kérelmét. 

Úgy döntött a képviselő-testü-
let, hogy indulni kíván a „Helyi pia-
cok fejlesztése Pest megye terüle-
tén” c. pályázaton a Szigetszent-
miklós, 3528/72 helyrajzi számon 
meglévő piac felújításával.

Utólagos hozzájárulását adta a 
testület a Szigetszentmiklósi 
Batthyány Kázmér Gimnázium ud-
varán a Magyar Kosárlabdázók Or-
szágos Szövetsége által a Batthyány 
Kázmér Gimnázium Diáksport Egye-
sületének felajánlott streetball pálya 
és kosárlabdapalánk telepítéséhez.  

A „Szigetszentmiklós Lakihegy 
rehabilitációja” című pályázat kap-
csán döntött a képviselő-testület az 
Integrált Településfejlesztési Straté-
gia módosítási dokumentumainak 
jóváhagyásáról. 

Intézményi, egészségügyi, 
szociális, sport és civil ügyek
A testület úgy döntött, hogy az új, 
07-es számú házi gyermekorvosi 
körzet gyermekorvosi alapellátásá-
nak biztosítására, a praxisjog térítés-
mentes átadásával legkorábban 
2018. november 1. napjától határo-
zatlan ideig Dr. Milosevits Gergely 

gyermekorvost bízza meg. Hozzájá-
rult ahhoz, hogy a 07-es számú 
gyermekorvosi körzet üzemeltetési 
jogát a Szent Miklós Egészségügyi és 
Szociális Szolgálat Kft. gyakorolja. 

Úgy döntött a képviselő-testü-
let, hogy továbbra is biztosítja a 2. 
osztályos szigetszentmiklósi általá-
nos iskolai tanulók úszásoktatását 
és szállítását 2018. szeptember 
3-ától 2019. június 14-éig a Hidra-
ulika Kft.–Oázis Wellness Park köz-
reműködésével.

Ösztöndíjpályázatot hirdetett a 
testület a 2018/2019-es tanévre a 
kiemelkedő tanulmányi eredményt 
elérő, szociálisan is rászoruló, Sziget-
szentmiklóson lakó tanulók részére.

A képviselő-testület elfogadta a 
„Beszélj velem” Alapítvány 
2017/2018-as nevelési évben vég-
zett tevékenységéről szóló beszá-
molóját.

Feladat-ellátási szerződést kö-
tött a testület a „Beszélj Velem” 
Alapítvánnyal 2018. szeptember 1. 
napjától 2019. augusztus 31-éig 
terjedő időszakra, maximum 10 fő 
szigetszentmiklósi gyermek speciá-
lis, valamint legfeljebb 3 fő normál 
fejlődésű gyermek óvodai ellátására. 

Feladat-ellátási szerződést kö-
tött a testület a „Csoda-Bogár Ház” 
Óvodát fenntartó LOZANO Kereske-
delmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.-
vel 2018. szeptember 1. napjától 
2019. augusztus 31. napjáig terjedő 
időszakra 1 fő szigetszentmiklósi 
gyermek óvodai ellátására.

Elfogadta a képviselő-testület a 
Narancsliget Alapítvány 2017/2018-
as nevelési évben végzett tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját.

Feladat-ellátási szerződést kö-
tött a testület a Narancsliget Ala-
pítvánnyal 2018. szeptember 1. 
napjától 2019. augusztus 31-éig 
terjedő időszakra, maximum 5 fő 
szigetszentmiklósi sajátos nevelési 
igényű gyermek óvodai ellátására. 

Úgy döntött a képviselő-testü-
let, hogy a Szigetszentmiklósi Jó-
zsef Attila Általános Iskola működ-
tetésében lévő, „A mi iskolánk” 
Alapítvány részére az intézmény 
székhelyén és telephelyén megépí-
tendő 2 db kültéri tanterem kialakí-
tásához támogatást nyújt.

Elfogadta a testület az „Alapít-
vány a Szigetszentmiklósi Ádám 
Jenő Zeneiskola Támogatásáért” 
szervezet balatoni táborozásról ké-
szült beszámolóját és pénzügyi el-
számolását.

Fedezetet biztosított a képvise-
lő-testület a 2018. október 1-4. 
között megrendezésre kerülő gyer-
gyószentmiklósi testvérváros vá-
rosvezetői projektegyeztetés ren-
dezvényre vonatkozó szigetszent-
miklósi delegáció kiutazási, étkezé-
si és reprezentációs költségeire.  

A testület úgy döntött, hogy 
visszamenőleg 2018. szeptember 3. 
napjától legkésőbb 2018. október 
15-ig diákok és óvodások számára 
„iskolabusz-járatot” indít Sziget-
szentmiklós, Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Ház – Szigetszentmiklós-
Lakihegy, Adótorony tér útvonalon.

Döntött a képviselő-testület a 
képviselői keretek felhasználásáról, 
valamint elfogadta a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést.

Egyéb ügyek
Elfogadta a testület az önkor-
mányzat 2018. évi költségvetése I. 
félévi teljesítéséről szóló pénzügyi 
beszámolót.

A képviselő-testület elfogadta a 
dolgozók aktív szabadidő-eltöltését 
célzó programról szóló beszámolót 
és elszámolást.

Zárt ülésen döntött továbbá a 
testület kitüntető díj adományozá-
sáról és köztemetés költségének 
megfizetése ellen benyújtott fel-
lebbezés tárgyában.

a képviselő-testület 2018. szeptember 5-i rendes üléséről
TÁJÉKOZTATÓ
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Átadták a megújult 
Massányi Károly utat

Önkormányzatunk szeptember 15-én átadta a forgalomnak a várost Lakiheggyel 
összekötő útszakaszt. A Massányi Károly út nem pusztán új burkolatot és szegély-
sort kapott, hanem megoldották az útpálya vízelvezetését is, valamint a pályatest 
alatt húzódó közművezetékek egy részét is kicserélték. A felújítás részben állami, 
részben önkormányzati forrásból valósult meg.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2018. 
évben a Bucka városrészben önkormányzatunk 
az alábbi utcákban tervez útfelújítást (2 rétegű 
bitumen emulziós felületzárás technológiával).

BUCKA I. ÜTEM (A munkálatok már folyamat-
ban vannak, várható befejezés: 2018. 
szeptember 30.).

 Érintett utcák: Széna, Szalma, Árvácska, 
Repce, Ibolya, Kraszna, Boglya-köz, Lankás, 
Nárcisz, Darázs, Sas utca vége. 

 Munkálatok: szintbeállítások, árokprofilozá-
sok, martaszfaltterítés, 2 rétegű bitumen 
emul ziós felületzárás készítése.

 
BUCKA II. ÜTEM (várható kezdés: 2018. szep-

tember 25., várható befejezés: 2018. októ-
ber 6.). 

Érintett utcák: Platán, Fenyő, Jázmin, Tűzoltó; 
Munkálatok: szintbeállítások, martaszfalt te-

rítés, 2 rétegű bitumen emulziós felületzá-
rás készítése.

BUCKA III. ÜTEM (várható kezdés: 2018. október 
5., várható befejezés: 2018. október 12.).

Érintett utcák: Banán, Pillangó-köz. 
Munkálatok: szintbeállítások, martaszfalt te rí-

tés, 2 rétegű bitumen emulziós felületzárás 
készítése.

 
A kivitelezési munkálatokat a VITÉP '95 Kft. végzi.
Műszaki vezető: Hargitai Ferenc 
Elérhetősége: +36/20 565-1170  

(munkanapokon 7:00-16:00 között)

Önkormányzati útfelújítás a Bucka városrészben 
– csaknem 20 utca kap új burkolatot
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A torlódások csökkentése érdekében az M0-ás autóút déli szek-
torán zajló felújítási munkák kapcsán, a Hárosi Duna-hídon a 
munkaterület mellett az M1-es autópálya irányába az eddigi 
kettő helyett három forgalmi sáv, míg a Soroksári Duna-híd felé 
nyújtott gyorsítósávok segítik a közlekedőket. Az átépítést köve-
tően a Halásztelekről, a II. Rákóczi Ferenc útról felhajtóknak a 
gyorsító sávból nem kell besorolniuk a középső sávba, tovább 
tudnak rajta haladni a budafoki kihajtóig. A Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. szigetszentmiklósi mérnökségének szakemberei a 
biztonságos új közlekedési rend érdekében a közelmúltban – hét-
végi és éjszakai munkavégzés mellett – 15 tonnányi aszfalttal, 
három rétegben erősítették meg az üzemi átjárók burkolatát, 
felmarták az előző burkolati jeleket és felfestették az új forgalmi 
rendnek megfelelő jelzéseket. 

Az elmúlt hetekben több egyeztetést is összehívott Szabó József 
polgármester a város és a térség közlekedési gondjainak enyhítésére. 
A legutóbbi ilyen megbeszélésre – amelyen szinte minden érintett 
szervezet képviselője megjelent – szeptember 11-én került sor a 
polgármesteri hivatal földszinti tanácskozótermében.

A tárgyalások eredményeként a Csepeli úton épülő körforgalom 
átadásáig, illetve amíg azt a megnövekedett utasforgalom indokolja, 
a MÁV-HÉV Zrt. a H6-os Ráckevei HÉV vonalán csúcsidőben fenn-
tartja a 12 perces járatsűrűséget. Továbbá a HÉV valamennyi járatán 
a VOLÁNBUSZ Zrt. által kibocsájtott Szigethalom–Szigetszentmiklós 
–Budapest viszonylatban megváltott helyközi autóbuszbérleteket 
változatlanul elfogadják.

Az M0 autóút lakihegyi csomópontjánál a jövőben is megmarad 
a rendőri jelenlét, az irányítást azonban a forgalomhoz igazodó 
jelzőlámparendszer látja el.

A korlátozások és a kivitelezési munkák idejére az önkormányzat 
a közlekedők és az érintett lakosság további türelmét és megértését 
kéri.

Jelentősen meggyorsítja majd a 
haladást az épülő új körforga-
lom – mondta Rusz Gergely, a 
Szigetszentmiklósi Rendőr kapi-
tányság Közlekedésrendészeti 
osztályvezetője a helyi 
médiának. A Csepeli 
út és az M0-ás au-
tóút találkozásánál 
lévő kereszteződés 
kiemelten veszé-
lyesnek számított, a 
csomópont építésé-
vel azonban jóval gör-
dülékenyebbé és biztonságo-
sabbá válhat a közlekedés – tet-
te hozzá a szakember. 

A Magyar Közút közleménye 
szerint az összekötő utat érintő 
és a körforgalom építése során a 

kivitelező 14 ezer köbméternyi 
földet mozgat meg, 1250 köb-
méternyi pályabetont épít meg, 
valamint 3650 köbméternyi 
aszfaltozási munkát és 7500 

méternyi árokrendezést 
végez el. Továbbá 

2100 méternyi sze-
gélyt és 210 köbmé-
ter beton támfalat 
épít, 825 méternyi 
szalagkorlátot és 

150 KRESZ-táblát he-
lyez ki, valamint 1200 

négyzetméternyi burkolatjelet 
fest fel. A jelenleg zajló építési 
munkálatok még korlátozások-
kal járnak, így fokozott óvatos-
sággal érdemes közlekedni a 
Csepeli úton.

Jelentősen megnőtt a ráckevei HÉV-en utazók száma – ezt mondta 
dr. Vántsa Botond, Szigetszentmiklós alpolgármestere a Lakihegy 
Rádiónak adott interjújában. Mióta a közlekedési helyzet miatt az 
önkormányzat kezdeményezésére kölcsönösen elfogadják a bérlete-
ket a Volán és BKK járatokon, többen kötöttpályás közlekedési esz-
közzel közelítik meg a fővárost. Az iskolakezdés óta fennálló na-
gyobb reggeli csúcsforgalom miatt még mindig célszerű élni a 
MÁV-HÉV nyújtotta lehetőségekkel, hiszen sűrűbben és több kocsi-
val közlekednek a szerelvények – tette hozzá az alpolgármester.

Forrás: lakihegyradio.hu

Közlekedési egyeztetések

Jól halad a körforgalom építése

Három sávot használhatunk 
az M0-áson

Népszerűbb a kötöttpályás 
közlekedés

A képet a Lakihegy Rádió 
egyik hallgatója készítette
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A kisgyermekes anyukákat vár-
ták tanácsadásra a szakemberek 
szeptember 13-án, az anyatej 
világnapja alkalmából a Városi 
Könyvtár és Közösségi Házba. A 
termékbemutatókkal és kézmű-
ves foglalkozásokkal tarkított 
eseményen számos érdeklődő 
anyuka vett rész gyermekével.

Klettnerné Nyerges Ágnes, szi-
getszentmiklósi vezető védőnő 
szerint az anyatej teljes egészében 
képes fedezni a csecsemő folya-
dékszükségletét. Annak ugyanis 
87 százaléka víz, így kiválóan oltja 
a szomját a kicsinek. A WHO sze-
rint is a csecsemőknél az első hat 
hónapban a kizárólagos szoptatás 
ajánlatos. Ezzel számos betegség 
előzhető meg, illetve a babák im-
munrendszere is erősödik. Ártani 

azonban nem ártunk, ha adunk 
vizet is a gyermeknek. A plusz víz 
adására kiváltképp akkor van 
szükség, ha az anya nem tud ele-

gendő mennyiségű tejet biztosíta-
ni csemetéjének. A statisztikák 
szerint egyébként évről évre egyre 
több édesanya választja az anya-

tejes táplálási módot. A szakem-
berek feladata, hogy ezt minden 
erejükkel támogassák – tette hoz-
zá a védőnő.

Fontos az anyatejes táplálás

Jótékonysági koncertnek adott 
otthont a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház szeptember 21-én. 
A Szigetszentmiklósi Akác liget 
Óvoda szervezte az eseményt 
azzal a céllal, hogy az összegyűlt 
adományok révén minden cso-

port eljuthasson idén tanulmá-
nyi kirándulásra.

Mint ismert, az óvoda harmadik 
éve működik önálló intézmény-
ként: Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata 2016 őszén adta 
át az öt csoportra bővített új, mo-

dern, minden igényt kielégítő óvo-
daépületet. A nevelési területek 
közül a környezet tevékeny megis-
merésére helyezik a fő hang súlyt a 
pedagógusok. Sze ret nék a gyerme-
keket környe zet tu da tos szemlélet-
re nevelni és arra törekednek, hogy 

a kicsik a közvetlen megtapaszta-
lás útján szerezzék meg ismeretei-
ket. Az Akác liget Óvoda jótékony-
sági kezdeményezését Szabó 
József polgármester is a párfogá-
sába vette, és védnökként támo-
gatta a koncertet.

Tanulmányi kirándulásra gyűjtöttek
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A Ráckevei-Soroksári Duna-ág és 
vízrendszere (RSD) területén a terü-
lethasználatokhoz, így a vízi állások 
(stégek) telepítéséhez is a Közép-
Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság 
(KDVVIZIG), mint a meder kezelőjé-
nek mederhasználatra jogosító ke-
zelői hozzájárulása szükséges, me-
lyet a víziállások telepítésére vonat-
kozóan a KDVVIZIG kizárólag a 
Meder hasz nálati, 2015. évtől a 
Rasz terbérleti szerződés keretében 
ad meg a mederhasználók részére.

A 2015. év októberében beveze-
tett új szabályozás értelmében meg-
változtak a mederterület bérletére 
irányuló szerződéskötések feltételei.

Bővebben a változásokról és az 
új szerződéskötések menetéről a 
KDVVIZIG honlapján tájékozódhat 

az alábbi elérési útvonalon (itt talál-
hatja meg a letölthető nyomtatvá-
nyokat is):

http://www.kdvvizig.hu/index.
php/kozerdeku/stegugyintezes

 
A stégekkel kapcsolatos 
ügyintézés – kapcsolat:
Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság III. Szakaszmérnöksége
Cím: 
2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 96., 
földszint 1.
E-mail: stegrackeve@kdvvizig.hu
Telefon: 06/24 519-215
 
Ügyfélfogadási napok:
Hétfő:  8:00-14:00
Szerda:  8:00-14:00
Péntek:  8:00-13:00

Mustgáz, avagy a borospincék veszélye
A szüreti időszak kezdetén az 
esetleges balesetek megelőzése 
érdekében fontos figyelmeztetni 
a lakosságot a must erjedésének 
veszélyeire. A mustgáz a must 
erjedése során felszabaduló 
szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, 
szagtalan, a levegőnél körülbelül 
másfélszer nehezebb, zárt helyi-
ségekben, a levegőt kiszorítva, a 
föld közelében terül el. Nagyobb 
koncentráció belégzése oxigén-
hiányos állapotot okozhat, ami 
kihat a központi idegrendszer 
működésére. Ennek jelei a szédü-
lés, hányinger, álmosság, mentá-
lis zavar és eszméletvesztés. 
Nagyon fontos ilyenkor a boros-
pincét üzemeltetők odafigyelése, 
mivel a szén-dioxid a borkészítés 
folyamata során, erjedés közben 
szabadul fel olyan mennyiség-
ben, hogy az gondot tud okozni.

Megelőzés
Sajnos sokan nem veszik komo-
lyan, hogy a pincékben alatto-
mosan terjedő mustgáz cselek-
vésképtelenné teszi az áldozata-
it, és halálos veszélyt jelenthet.

A mustgáz mérgezés évről 
évre sok halálos áldozatot köve-
tel!

Magyarországon évente 40-
50-szer riasztják ilyen esethez a 
tűzoltókat. A riasztások körülbelül 
felénél viszont már nem tudnak 
segíteni, mert nagyon gyorsan lét-
rejön az oxigénhiányos állapot, az 
eszméletvesztés és a haláleset.

Védelmi intézkedések
A mérgezés/fulladás elkerülése 
érdekében fontos a pincék meg-
felelő szellőztetése, ennek érde-
kében alkalmazzon folyamato-
san működő szellőztető beren-
dezéseket, és rendszeresen el-
lenőrizze, hogy azok működőké-
pesek-e. Szerel je nek fel a pincé-
ben gázérzékelő riasztóberende-
zést! A bort zárt hordóban kell 
tartani, vagy a mustgáz elveze-
téséről gondoskodni kell! Amíg 
egyikünk a pincében tartózkodik, 
addig a másik kintről felügyelje a 
bent tartózkodót!

A gyakran alkalmazott gyer-
tyaláng próba nem százszázalé-
kosan megbízható, de megfelelő 
körültekintéssel alkalmazható: 
egy rúdhoz rögzített égő gyer-
tyát tartson maga előtt térdma-
gasságban. Ha a láng elalszik, az 
a mustgáz jelenlétére és oxigén-
hiányra utal, ezért azonnal 
hagyja el a helyiséget, menjen 
szabad levegőre!

Ha baj van
Gyakori probléma, hogy megfe-
lelő védelem nélkül próbálnak 
segíteni az áldozaton. Elő-
vigyázatlanul ne rohanjunk be a 

pincébe a sérülthez segítséget 
nyújtani, mert lehajolva beléle-
gezzük a mustgázt, és előfordul-
hat, hogy magunk is áldozatul 
esünk! Sem a gázálarc, sem a 
gázmaszk nem nyújt védelmet az 
oxigénhiányt okozó mustgáz el-
len, csak palackos, sűrített leve-
gős légzőkészülékben lehet biz-
tonságosan lemenni egy szén-
dioxiddal telített pincébe. Ezért 
aki mustgázzal kapcsolatos bal-
esetet észlel, először azonnal 
hívja a 112-es segélyhívó szá-
mot, a helyszín (pl. külterület) és 
a megközelítési útvonal pontos 
megjelölésével tegyen bejelen-
tést, majd ha úgy ítéli meg, 
nyújtson segítséget!

Tájékoztatás stégtulajdonosoknak
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A lázcsillapításról dióhéjban
Beköszöntött az ősz, és a hideg idő beálltával elő-
fordulhatnak sajnos lázzal járó megbetegedések. 
Örök kérdés, hogy mikor, hogyan, kinek, mivel, és 
kell-e egyáltalán csillapítani a lázat? 

A láz nem veszélyes, minden gerincesben kimu-
tatható, sőt, néhány puhatestű, ízeltlábú fajban és 
gyűrűsféregben is megfigyelték. A lázreakció fenn-
maradása utal a túlélésben játszott előnyös szere-
pére. A láz segíti az immunrendszer hatékonyabb 
működését és gátolja a kórokozók szaporodását. 

Hónaljban mérve 
36,0-37,0 ºC normális testhőmérséklet 
37,0-38,0 ºC hőemelkedés 
38,0-39,0  ºC mérsékelt láz 
39,0-41  ºC magas láz 
41  ºC felett igen magas láz (végbélben mérve 

az értékek 0,5  ºC-al magasabbak) 
Általánosságban a láz magassága nem használ-

ható a betegség súlyosságának megítélésére, de az 
újszülöttek 38  ºC feletti, a féléves kor alatti cse-
csemők 39  ºC feletti testhőmérséklete (kivéve, ha 
lázat okozó esemény, pl. védőoltás történt) orvosi 
vizsgálatot igényel. 

Lázcsillapító gyógyszer rutinszerű adása jó álta-
lános állapot mellett nem indokolt, manapság in-
kább csak közérzet-javítási célból javasoljuk. A 
lázcsillapítás azonban megfontolandó rossz általá-
nos állapotú beteg, lázgörcsre érzékeny gyermek, 
idős, szívbetegségben szenvedő, legyengült páci-
ensek vagy állapotos nők esetében. 

Lázcsillapító adásával nem előzhető meg a láz-
görcs, mert nem a láz, hanem a fertőzés hátteré-
ben húzódó folyamatok okozzák. Lázcsillapításra 
használhatóak a paracetamol, ibuprofen és 
amidasophen tartalmú lázcsillapítók. Szalicilát 
tartalmú lázcsillapító adása 12 éves kor alatt nem 
javasolt. Egyszerre nem adható kétféle lázcsillapí-
tó, de ha az egyik nem segített, később - 2 óra 
eltéréssel leghamarabb - adható másik.  

Fizikális lázcsillapítás (hűtőfürdő) magas láz 
esetén alkalmazható. Javallata: testhőmérsékletű 

(nem hideg!), mellig érő vizet lassan hűtjük, amíg 
nem kellemetlen, de 31  ºC alá ilyenkor se hűtsük. 
Fejezzük be, ha a testhőmérséklet 38  ºC alá csök-
kent, és/vagy, ha didergés jelentkezik.

 
Lázgörcs: 6 hónapos–6 éves gyermekek legalább 
3%-ában jelentkezhet láz kapcsán.
Teendők:  

  Maradjon nyugodt 
  Ha lehet, jegyezze fel a görcs kezdetét és végét 
  Maradjon a gyermek mellett 
  Fordítsa a gyermeket az oldalára 
  Távolítson el minden veszélyes tárgyat a gyer-

mek közeléből 
  Helyezzen a gyermek feje alá puha alátétet, 

nehogy beüsse a fajét a padlóba 
  Ne adjon szájon át semmit 
  Konzultáljon orvossal 

Hívjon azonnal mentőt, ha a görcs: 
  5 percnél tovább tart 
  ha a gyermek közben vízben volt és ezalatt 

nehézlégzése alakult ki 
  ha fejsérülést szenvedett 
  ha a gyermek légzése a görcs után nem rende-

ződik, vagy ajkai továbbra is kékek maradnak 
Orvosi vizsgálat indokolt: 

  első görcs esetén 
  ha bizonytalan a gyermek állapotának megíté-

lésében 
Összefoglalva:  
Láz esetén nem kell azonnal orvoshoz fordulni 
(mint ahogy a bölcsődében, óvodában javasolják). 
Menjenek haza, kerüljenek nyugalomba, figyeljék 
meg, milyen egyéb tünetek jelentkeznek, szükség 
esetén csillapítsák a lázat, igyanak sokat. Ha álla-
potromlás jelentkezik, a lázas állapot tartósan 
fennáll, vagy/és szokatlan tünetek kísérik (nehéz-
légzés, ájulás, nagyon rossz általános állapot, bőr-
vérzés, nagy fájdalom, vagy egyéb ijesztő eltérés), 
forduljanak orvoshoz! 

Szigetszentmiklósi háziorvosok

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

október 8. - október 14. Regina Gyógyszertár 
október 15. - október 21. Kígyó Gyógyszertár
október 22. - október 28. Elixír Gyógyszertár
október 29. - november 4. Melissa Gyógyszertár
november 5. - november 11. Szent Miklós Gyógyszertár

Ügyeleti nyitva tartás
 Hétköznap: 18.00–22.00
 Szombat: 12.00–15.00
 Vasárnap: 08.00–12.00

Több mint négy évtizeden ke-
resztül volt a Szigetszentmiklósi 
Honismereti Szakkör, valamint 
a Helytörténeti Gyűjtemény és 
az Ádám Jenő Emlékház veze-
tője. Hercegszántón töltötte 
gyermekéveit, és 24 éves kora 
óta élt Szigetszentmiklóson. Itt 
nősült meg és itt születtek 
gyermekei. Már fiatalon meg-
ismerkedett a szigetszentmik-
lósi emberekkel és családokkal, 
akik sok régi emléküket osztot-
ták meg vele. Kincse József 
munkáját követve kutatta a 
település múltját, összegyűj-
tötte a szellemi és tárgyi ha-
gyatékokat. Nyugdíjba vonulá-
sát követően is folytatta mun-
káját, kéthetente hétfőn este a 
Helytörténeti Gyűjtemény 
nagytermében tartotta elő-
adásait a Honismereti Szak-
kör ben. Élete munkáját Sziget-
szentmiklós Város Ön kor mány-
zata több kitüntetéssel és Pro-
Urbe díjjal jutalmazta.

84 éves korában 
elhunyt Vöő Imre

2018. AUGUSZTUS HAVI HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Galambosi Nikolett–Forgács Péter
Szöllősi Ágnes–Kamocsai Gábor
Voloncs Mária Kinga - Andre György
Benkő Ilona - Illinger István
Varga Dóra - Sinka Attila
Borsos Brigitta - Kapitány Gyula Pál
Rózsa Krisztina - Pelsőczi Tamás
Kiss Noémi - Mogyoróssy Gábor

2018. AUGUSZTUS HÓNAPBAN 
ANYAKÖNYVEZETT HALÁLESETEK

Palkovics Sándor László (1954)
Budaházy Zoltánné (1929)

Kovács Sándor (1954)
Tóth József (1948)
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SZÜRETI FELVONULÁS ÉS CSEPEL-SZIGETI 
HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY

(2018. szeptember 8. – Kéktó Szabadidőpark)
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A XII. SZABACSI NAP 
képekben
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Városi Könyvtár és Közösségi Ház
2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19. ❙ Tel.: 24/530-980. Fax: 24/530-981. Mobil: 20/552-0401
E-mail: sargahaz@sargahaz.com ❙ www.sargahaz.com

2018. október 11. 
 (csütörtök) 18.00

Életmódváltó Klub
„Egy ősi tudás nyomában: Az 
ENNEAGRAM BÖLCSESSÉGE„
Az ENNEAGRAM az érzelmeken ke-
resztül közelít hozzánk, feltárva éle-
tünk mélyebb összefüggéseit, tette-
ink mozgatórugóit.
Előadó: Dr. Vonnák László, 
kommunikációs tréner.
Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, 
nyugdíjas. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház.

2018. október 12. (péntek) 18.00
Cinema Sziget Filmklub
Leharcolt oroszlánok
Főszereplők: Michael Caine, 
Robert Duvall, Haley Joel Osment
Rendező: Tim McCanlies
Vendég: Kovács Kriszta, senior tré-
ner, a MAKKA Szabadidő Egyesület 
vezetője. Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 
500 Ft/diák, nyugdíjas. 
Új helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház, Tárgyaló terem.

2018. október 13. 
 (szombat) 15.00

Akció festészet és Goldsmann Trió 
élőzenei jazz koncertje
A Magyar Festészet Napja alkalmá-
ból 11. alkalommal szervezett ese-
ménysorozat részeként betekinthe-
tünk az alkotás folyamatába. A mű-
vészekre jellemző felszabadult lég-
körrel, élőzenei koncerttel várjuk az 
új és állandó érdeklődőinket. 
Részletes információ: 
06/20 993-5955 
A program ingyenesen látogatható!
Helyszín: Ádám Jenő Általános 
Iskola és AMI, Szebeni út 81.

2018. október 15-17. 
 (hétfő-szerda) 10.00-18.00

„Ügyes kezek„ – Kötés, horgolás, 
gobelin- és keresztszemes kiállítás
Megnyitó: október 15. 
(hétfő), 18.00-kor
Szervező: Kézügyes Bolt
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, Oktatóterem.

2018. október 18. 
 (csütörtök) 18.00 

A CAFFART Képzőművészeti Egye-
sület csoportos kiállításának meg-
nyitó ünnepsége 
A program ingyenesen látogatható!
www.facebook.hu/varosi.galeria
Helyszín: Városi Galéria.

2018. október 19. (péntek) 19.30
Nemcsak Jazz Klub
Balázs Elemér Group
A Sounds of Diversity című, tavasz-
szal megjelent új lemezt bemutató 
koncertje.
A Balázs Elemér Group Magyarország 
egyik legnépszerűbb jazz-zenekara, 
melyet a nemzetközileg is széles 
körben elismert jazzdobos, Balázs 
Elemér alapított 2000-ben. A Group 
kiemelkedően egyéni hangzásvilá-
got alakított ki, melyet leginkább a 
dallamközpontúság és a különleges 
ritmika jellemez a férfi- és női hang 
érdekes kontrasztjával színesítve. 
Jegyárak: 2000 Ft/felnőtt, 1400 Ft/
diák, nyugdíjas. Asztalfoglalás szük-
séges! Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház. 

2018. október 23. (kedd)
Ünnepi megemlékezés az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 62. 
évfordulója alkalmából
10.00 Koszorúzás 
Ünnepi beszédet mond: Haeffler 
András, a Lakihegy Rádió főszer-
kesztő műsorvezetője
Helyszín: Gyergyószentmiklós tér
10.40 Ünnepi megemlékezés
Köszöntőt mond: 
Szabó József, polgármester
Ünnepi beszédet mond: Wittner 
Mária, 1956-os halálraítélt, politikai 
fogoly. Pro Urbe díj átadása. Ünnepi 
műsor: „Utolsó harc, utolsó töl-
tény...” a Magyarock Dalszínháza 
művészeinek előadásában.
Közreműködők: 
Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és 
Huszár Bandérium. Fanfár Előadói 
Együttes Szigetszentmiklós. Székely 
Miklós Városi Kórus. Helyszín: Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház. 

2018. október 27-28. 
(szombat, vasárnap) 9.00-16.00

Agykontroll tanfolyam 
gyerekeknek
10-14 éveseknek - szülők részvé-
telével.
Miben segít? Tanulás, sport, egész-
ségjavítás, célok, álmok…
Vezeti: Kovács Erika, agykontroll ok-
tató. Jelentkezés előzetesen a Városi 
Könyvtár és Közösségi Házban, 
Haszon Gyuláné művelődésszerve-
zőnél. Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház.

Novemberi előzetes
2018. november 1. 
 (csütörtök) 19.00

Mozart: Requiem
Ünnepi koncert Mindenszentek nap-
ja alkalmából.
Helyszín: Szent Miklós 
Római Katolikus Templom.

2018. november 9. (péntek) 20.00
Nemcsak Jazz Klub
Rafael Mário Trio koncerje
A zenekar 2014 tavaszán alakult a 
Zeneakadémia falai között, és már 
az év őszétől rendszeres fellépői a 
budapesti jazz életnek, számos vi-
déki jazz fesztivál szereplői. A ze-
nekar trió felállású: zongora/billen-
tyű, bas szusgitár, dob. Saját szerze-
ményeket játszanak, amelyek stílu-
sa nehezen behatárolható, Ma-
gyar országon egyedülálló, mivel 
repertoárjukban éppúgy megtalál-
ható a balkáni nyolcados zene, 
mint a mai hip-hop.  A zenekar 
hang zása nagyon egyedi, köszön-
hetően a sok stílus egybeolvadásá-
nak, valamint az effektek széles 
körű kihasználásának.
A zenekar tagjai: Rafael Mário  – 
zongora/billentyű, Bartók Vince  – 
basszusgitár, Hidász Tamás – dobok
Jegyárak: 2000 Ft/felnőtt, 1400 Ft/
diák, nyugdíjas.
Asztalfoglalás szükséges!
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

2018. november 10. 
 (szombat) 16.00

Márton napi családi délután
Fellépő: Kifli Együttes
Kézműves foglalkozások a gyerme-
keknek.
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház

2018. november 10. 
 (szombat) 18.00

Cinema Sziget Filmklub
Férfibecsület
Főszereplők: 
Cuba Gooding Jr., Robert De Niro
Rendező: George Tillman Jr.
Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 Ft/diák, 
nyugdíjas.
Helyszín: Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, Tárgyalóterem.

2018. november 11. (vasárnap) 
Ne most drágám! - színházi elő-
adás
Facebook: Szigetszentmiklósi 
Színházi Előadások
Helyszín: Ádám Jenő Általános 
Iskola és AMI (Szebeni út. 81.).

2018. november 12-18. 
 (hétfő-vasárnap) 18.00

Bibliai Hét
Ökumenikus előadások
Helyszín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

2018. november 14. 
 (szerda) 18.00

Magyar Nyelv Napja alkalmából
„Lelkem Aranyom”
Kétszereplős monodráma Arany 
Jánosról és Petőfiről.
Előadó: Turek Miklós, színművész
Jegyár: 1000 Ft/felnőtt, 800 Ft/diák, 
nyugdíjas. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház.

A belépődíjas rendezvényekre je-
gyek elővételben vásárolhatók a 
jegy.hu oldalon vagy a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház infor-
mációs pultjánál!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2018. október–novemberi programok
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzata,
Szigetszentmiklós Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata és a

Bolgár Országos Önkormányzat

tisztelettel meghívja Önt

a bolgár-magyar barátság napja alkalmából

2018. október 19-én (pénteken) 11.00 órára

a Bolgárkertész-ivókút emlékhely avatására Szigetszentmiklósra

 a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti térre

Helyszín:
2310 Szigetszentmiklós, Tököli utca 19.
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SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HIVATALOS LAPJA

Felelős kiadó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Dr. Szilvay Balázs (hirdetéssel nem foglalkozik)
Tel.: 06-20/264-4631, 06-20/515-0582
E-mail: kisvaros2310@gmail.com
Lapzárta: minden hónap 20. napja
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Különleges évindítás a József Attila Általános Iskolában
Rendhagyó évkezdésnek lehettek 
részesei a József Attila Általános 
Iskola tanulói és szülei. A nyári 
szünidőben tanítványaink kétszer 
is részt vettek az iskola által szer-
vezett Erzsébet táborban, össze-
sen 300 gyermek élvezhette a 
remek programokat. Az augusz-
tusi Erzsébet tábor zárásaként 
egy olyan programlehetőség adó-
dott, ahová nemcsak a táborozó-
kat, hanem minden diákot és 
szülőt szeretettel várt iskolánk 
vezetése, pedagógusai, dolgozói. 
A szülők és gyerekek örömmel 
jöttek, hiszen fontosnak tartot-
ták, hogy gyermekük is részese 
legyen egy ilyen évindításnak. A 
nagyobbak és az alsósok jó szív-

vel találkoztak újra osztálytársa-
ikkal, tanáraikkal, tanítóikkal. Az 
elsős szülőknek és gyermekeiknek 

is jó alkalom nyílt megismerkedni 
egymással, és újra találkozni a 
tanító nénikkel.

Az „évindító buli” 15 órakor 
kezdődött a Radnóti utca udva-
rán, ahol szülők és gyermekeik 
beérkezve az iskolaudvarra kü-
lönleges programok közül vá-
laszthattak. Volt felfújható ka-
landpark, ugrálóvár, íjtábla, vala-
mint a legnagyobb sikernek ör-
vendő buborékfoci. Akik a játék 

hevében megéheztek, ehettek 
lángost és kürtőskalácsot, nyal-
hattak fagyit és ihattak hűtött 
üdítőket.

Inkább a mozgásos élménye-
ké volt a főszerep, de csillámte-
toválást, arcfestést, lufi hajto-
gatást is kérhettek a gyerekek, 
illetve többféle kézműves foglal-
kozáson is részt vehettek a dél-
után folyamán. Akiknek pedig ez 
sem volt elég, azok just dancez-
hettek az aulában. Ennek a mo-
dern táncnak köszönhetően 
együtt mozgott tanár és diák 
egyaránt.

18 óráig tartott volna a jó 
hangulatú rendezvény, de oly-
annyira jól érezték magukat ven-
dégeink, hogy korainak bizonyult 
ez az időpont zárásnak.

Az iskolavezetés a nagy siker-
re való tekintettel jövőre is el-
gondolkodik ennek a program-
nak a megszervezésén. Egy ilyen 
hatalmas élménnyel indítani a 
tanévet lendületet adott mind-
annyiunk számára.

Herman-Nagy Andrea
tanító
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Kajak-kenu verseny a Kis-Dunán

A Szabacsi Nap gazdag programjai között került sor 
a már hagyományossá vált kajak-kenu versenyre is. 
90 sportoló vett részt a 7 km-es távon. Jöttek ver-
senyzők Dunakesziről, Dömsödről, Kiskun lac házáról, 
Peregről, Szigetcsépről, Sziget szent már tonból, 
Buda pestről, de még Bécsből is. 7 kategóriában le-
hetett nevezni.

A győztesek: 
Kenu-2 női: Molnárka Tünde-Köblös Eleonóra
Kenu-2 vegyes: Varga Nina-Varga Béla
Kenu-2 férfi: Gyömbér Zsolt-Metzger Tibor

Kenu-4:  Uri Tamás-Uri Marcell-Jakab Péter-Jakab 
Gábor

Kajak-1 női: Nyiri Nagy Boglárka
Kajak-1 férfi: Pénzes Csaba
Tengeri kajak-1: id. Szomorjai Ferenc

Minden résztvevő a városunk címerével díszített emlék-
érmet kapott, és külön díjban részesültek az első helye-
zettek, valamint a két szakág abszolút első helyezettjei 
is. A versenyt jelenlétével megtisztelte - és el is indult 
rajta – két, korábban neves és nagy sikereket elért ver-
senyző: Rukkel László és Vereckei Ákos. Víg Géza

A Sziget SC három versenyzője vett részt a szeptember 
eleji birkózó Egyetemi világ bajnok ságon, akik az előzetes 
várakozásokat felülmúló, fantasztikus eredményeket 
értek el a Goianiaban (Brazília) megtartott viadalon.

70 kg-ban Gergely László a korábbi junior Európa-
bajnok orosszal szemben még alulmaradt, ám mivel 
ellenfele a döntőbe jutott, Laci vigasz ágra került. A 
lehetőséggel élve a bronzcsatát megnyerte, így feláll-
hatott a dobogóra. 

Nagy Mihály ezúttal egy súlycsoporttal feljebb, 86 
kg-ban szerzett ezüstérmet. Misi nordic-systemben 
először csoportját nyerte meg, majd az elődöntőben is 
diadalmaskodott. A döntőben sajnos vereséget szenve-

dett, de ez az ezüstérem bizonyosan jót tesz a hazai 
világbajnokságra való felkészülésében.

97 kg-ban Tomin Márton lépett szőnyegre. Marci 
egy nap alatt 4 meccset tudhatott a háta mögött 
orosz, japán, mexikói és brazil ellenfelekkel szemben. 
Kiváló birkózásának köszönhetően a nap végén világ-
bajnoki 3. helyet ünnepelhetett.

Hazánkból a Sziget SC delegálta a legtöbb egyete-
mistát a megmérettetésre, és sikeres szereplésükkel 
minden bizonnyal egyesületünk az egyik legeredmé-
nyesebben szereplő klub volt a viadalon.

Tomin Márton
szakosztályvezető

Tanévkezdés a DancEarth TSE-vel
Vége van a nyárnak, és az iskolakezdéssel a DancEarth TSE is nekivág az új tanévnek, s vele együtt az 
őszi versenyszezonnak. Táncosainkra számos verseny és megmérettetés vár ebben a félévben is.

Természetesen nyáron sem pihentünk sokat, hiszen közel 100 gyerekkel táboroztunk. Volt bejárós, 
valamint utazós táborunk is. Szinte minden csapatunk új koreográfiát tanult. A felnőtt táncosaink új 
akrobatikákat sajátítottak el, a kicsikkel pedig az alaptechnikákat finomítottuk. Már a szeptemberi 
hajtás előtt nekifogtunk a munkának az augusztus végi intenzív egyhetes szintfelhozó edzésekkel, 
ahol minden versenyzőnk feleleveníthette a korábban tanultakat.

Az iskolával együtt pedig a kezdő csoportjaink is elindultak, így mindenkit várunk szeretettel ked-
den és pénteken Sziget szentmiklóson, az akrobatikus rocki kezdő csoportunkban.

https://www.facebook.com/dancearth/ 
Nemes Bettina

A hosszúra nyúlt, és többnyire 
pihenéssel telt nyári szünet után 
a Klassz-X Szabadidő- és Tánc-
Sport Egyesület életébe is bekö-
szöntött a felkészüléssel, mun-
kával, edzésekkel teli ősz. 

Az Európa-bajnok csapat, 
utánpótlás ovis és verseny-előké-
szítős csapatok, szeptember má-
sodik hetében megkezdték a fel-
készülést az őszi versenyszezonra, 
valamint a felkéréseknek eleget 
téve több, városi és magán szer-
vezésű programra, fellépésre. 

A munka kemény, a cél pedig 
nem kisebb, mint az eredménye-
ket megtartva, továbbra is a si-
keres szereplés mind formáció-
ban, mind egyéni színekben.

Ballóné Bódog Zsófia

A Klassz-X 
Egyesület hírei

Egyetemi világbajnoki érmek
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Belül tudományos. Kívül fantasztikus.
www.volkswagen.hu

Az új Touareg kombinált átlagfogyasztása: 6,6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 173 g/km. A megadott értékek a WLTP 
menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén 
érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző 
járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen 
értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017. 09. 01 
-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” 
(WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemagyagfogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 
2018. 09. 01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati eljárás. 
A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás sok esetben 
magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

Az új Touareg. Innovision Cockpit kezelőfelülettel:
digitális műszeregységgel, valamint érintés-, gesztus és
hangvezérelt infotainment rendszerrel.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5
1238, Budapest Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8120
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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